
 

 

 

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Δ  ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ  ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

(ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ  224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)  

                                                    

Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαινύληαη όινη νη Μέηνρνη ηεο Α.Δ. ΤΣΙΜΔΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, θάηνρνη 

θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, ζε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί  

ηην Παραζκεσή, 19 Ιοσνίοσ 2015 και ώρα 1 μ.μ., ζην Ξελνδνρείν DIVANI CARAVEL 

HOTEL, νδόο Βαζ. Αιεμάλδξνπ 2, Αζήλα.  

 

Σε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο απαξηίαο γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

επί ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νη θ.θ. Μέηνρνη θαινύληαη ζε Α’ 

Δπαναληπηική Γενική σνέλεσζη, ηην Σρίηη 30 Ιοσνίοσ 2015 και ώρα 1 μ.μ. ζηνλ ίδην 

αλσηέξσ ηόπν, ήηνη ζην Ξελνδνρείν DIVANI CARAVEL HOTEL, νδόο Βαζ. Αιεμάλδξνπ 2, 

Αζήλα, τφρίς ηη δημοζίεσζη νέας πρόζκληζης. 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

1. Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Δηαηξίαο θαη 

ελνπνηεκέλσλ) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014 κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ. 

 

2. Γηάζεζε θεξδώλ ρξήζεο 2014. 

 

3. Γηαλνκή εηδηθώλ απνζεκαηηθώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη εηδηθόηεξα απνζεκαηηθώλ από  

θέξδε ζπγαηξηθώλ λαπηηθώλ εηαηξηώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ €12.694.879,20. 

 

4. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε 

επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014. 

 

5. Έγθξηζε ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/20 ησλ απνδεκηώζεσλ 

ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 θαη πξνέγθξηζε ησλ 

ζρεηηθώλ απνδεκηώζεσλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2015.  

 

6. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ( Δηαηξίαο θαη ελνπνηεκέλσλ) θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2015 θαη 

θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

 

7. Φνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/20, ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά 

Σπκβνύιηα ή ζηε δηεύζπλζε εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο 

ζθνπνύο.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Γικαίφμα σμμεηοτής ζηη Γενική σνέλεσζη 

 

Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο, θάηνρνη θνηλώλ ή 

πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ειεθηξνληθό αξρείν ησλ άπισλ 

κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ηεξείηαη ζηα «Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλώλπκε Δηαηξεία 

Σπκκεηνρώλ, Δθθαζάξηζεο Γηαθαλνληζκνύ & Καηαρώξεζεο» («ΔΦΑΔ»), ηην 14
η
 Ιοσνίοσ 2015, 

ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο («Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο»).  

Αληίζηνηρα θαη εθόζνλ ζπληξέμεη ηέηνηα πεξίπησζε, ζηελ Α΄ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 

ζα δηθαηνύληαη λα κεηάζρνπλ νη Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο, θάηνρνη θνηλώλ ή πξνλνκηνύρσλ 

κεηνρώλ, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ειεθηξνληθό αξρείν ησλ άπισλ κεηνρώλ ηεο 

Δηαηξίαο πνπ ηεξείηαη ζηα «Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλώλπκε Δηαηξεία Σπκκεηνρώλ, 

Δθθαζάξηζεο Γηαθαλνληζκνύ & Καηαρώξεζεο» («ΔΦΑΔ»), ηην 26
η
 Ιοσνίοσ 2015, ήηνη θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Α΄Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο («Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο »).   

Η κεηνρηθή ηδηόηεηα θαηά ηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο θαη ηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο Α΄ 

Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζα απνδεηθλύεηαη κέζσ ηεο απεπζείαο ειεθηξνληθήο 

ζύλδεζεο ηεο Δηαηξίαο κε ηα αξρεία ηεο «ΔΦΑΔ».  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Μεηόρσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε (αξρηθή ή 

Α΄επαλαιεπηηθή)  δελ απαηηείηαη ε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπο ή ε ηήξεζε άιιεο αλάινγεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο ή ηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο Α΄ 

Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο αληίζηνηρεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

(αξρηθήο ή Α΄ Δπαλαιεπηηθήο).  

 

Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ κόλνλ νη θάηνρνη θνηλώλ κεηνρώλ. Κάζε θνηλή κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα 

κηαο ςήθνπ. Οη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο δελ παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

Γιαδικαζία για ηην άζκηζη ηοσ δικαιώμαηος υήθοσ μέζφ ανηιπροζώποσ 

Οη Μέηνρνη, θάηνρνη θνηλώλ κεηνρώλ, πνπ δηθαηνύληαη λα κεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, 

κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. Κάζε Μέηνρνο κπνξεί λα 

δηνξίζεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. 

 

Έληππα αληηπξνζώπεπζεο γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δηαηξίαο www.titan-cement.com θαη ζηα Kεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, νδόο Φαιθίδνο 22Α, 

Αζήλα (Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ). Τα έληππα αληηπξνζώπεπζεο, ζπκπιεξσκέλα θαη 

ππνγεγξακκέλα, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ θαη λα πεξηέιζνπλ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο 

Δηαηξίαο, νδόο Φαιθίδνο 22Α, Αζήλα (Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ) ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη μέτρι ηην 16η Ιοσνίοσ 2015 θαη 

ζε πεξίπησζε Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο μέτρι ηην 27
η
 Ιοσνίοσ 2015.  Δπηπιένλ, νη 

Μέηνρνη κπνξνύλ, εληόο  ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ, λα απνζηείινπλ ηα έληππα 

αληηπξνζώπεπζεο ζηελ Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο κε ειεθηξνληθό  

 

http://www.titan-cement.com/


 

 

ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε kalesin@titan.gr ή κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ζηνλ αξηζκό: 0030 210 -

2583030.  

 

Ο αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζόηεξνπο Μεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα 

θάζε Μέηνρν. Δάλ ν Μέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ 

ελόο ινγαξηαζκνύ αμηώλ, ν Μέηνρνο κπνξεί λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο 

κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ.  

 

Ο Μέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξόζσπν/αληηπξνζώπνπο γηα κία θαη κόλε γεληθή ζπλέιεπζε 

ή γηα όζεο ζπλειεύζεηο ιάβνπλ ρώξα εληόο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.  

 

Ο αληηπξόζσπνο ςεθίδεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεηόρνπ, εθόζνλ πθίζηαληαη, θαη 

ππνρξενύηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, από ηελ ππνβνιή 

ηνπ πξαθηηθνύ ηεο  Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηελ αξκόδηα αξρή ή, εάλ ε απόθαζε ππνβάιιεηαη ζε 

δεκνζηόηεηα, από ηελ θαηαρώξηζή ηεο ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ.  

 

Ο αληηπξόζσπνο Μεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκν ζηνπο Μεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ ν αληηπξόζσπνο λα εμππεξεηήζεη 

άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Μεηόρνπ. Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κπνξεί ηδίσο 

λα πξνθύπηεη όηαλ ν αληηπξόζσπνο: α) είλαη Μέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή είλαη 

άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ηνλ ελ ιόγσ Μέηνρν, β) είλαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο  ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ή Μεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν 

ηεο Δηαηξίαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από Μέηνρν, ν νπνίνο αζθεί 

ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Δηαηξίαο ή κεηόρνπ πνπ 

αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από 

Μέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε 

έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α΄ έσο γ΄. 

 

Γικαιώμαηα Μειουηθίας 

Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 26 θ.λ. 2190/1920, ελεκεξώλνπκε ηνπο θ.θ. 

Μεηόρνπο όηη, κεηαμύ άιισλ, έρνπλ θαη ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2,2
α
,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ θ.λ. 2190/20:  

 

Α. Με αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη πξόζζεηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο, εθόζνλ ε παξαπάλσ αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ 4
ε
 Ινπλίνπ 

2015. H αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Η 

αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο θαη ε πξνεγνύκελε 

εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, 

ήηνη ηελ 6
ε
 Ινπλίνπ 2015. Ταπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ Μεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Eηαηξίαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο 

Μεηόρνπο.  

 

mailto:kalesin@titan.gr


 

 

Β. Με αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, 

ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ Μεηόρσλ, θαηά ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/20, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13ε Ινπλίνπ 2015 ζρέδηα απνθάζεσλ γηα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, εθόζνλ ε 

ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 12ε Ινπλίνπ 2015.  

 

Γ. Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε Μεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13
ε
  

Ινπλίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηηο 

αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο 

είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τν 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο Μεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. 

Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ.  

 

Γ. Καηόπηλ αίηεζεο Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13
ε
 Ινπλίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώζεη ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηα πνζά πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

Δηαηξίαο, θαζώο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξόζσπα απηά, από νπνηαδήπνηε αηηία ή ζύκβαζε ηεο 

Δηαηξίαο κε απηνύο.  

 

Δ. Καηόπηλ αίηεζεο Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο 

πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13
ε
 Ινπλίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ 

εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο.  

 

Αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο γηα ηπρόλ άζθεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ Μεηόρσλ ηζρύνπλ θαη 

ζε πεξίπησζε Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

 

Σε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη αηηνύληεο Μέηνρνη 

νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Η πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο ζα γίλεηαη 

κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο ΔΦΑΔ θαη ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γιαθέζιμα Έγγραθα και πληροθορίες 

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε, ηα έγγξαθα πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ηα 

ζρέδηα ησλ απνθάζεσλ θαη νη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο  ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα έληππα αληηπξνζώπεπζεο θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 

παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/20 βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, www.titan-

cement.com. Δπίζεο, νη θ.θ. Μέηνρνη δύλαληαη λα παξαιάβνπλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζε έγραξηε 

κνξθή από ηελ Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο (νδόο Φαιθίδνο αξ. 22Α, 

Αζήλα, ηει. 0030 210 2591257). 

                                                

Αζήλα, 7 Μαΐνπ 2015 

ΤΟ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

http://www.titan-cement.com/
http://www.titan-cement.com/

